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Onderwerp

Overzicht 26 maart actualiteit n.a.v. ontwikkelingen
coronavirus.
Geachte Statenleden,
Begin deze week heeft het kabinet aanvullende maatregelen genomen om verspreiding van de
uitbraak van coronavirus zo goed mogelijk te beheersen. Dit betreft onder andere maatregelen
om te zorgen dat mensen 1 ,5 meter afstand van elkaar houden, het verbieden van alle
(vergunde) evenementen en publieke bijeenkomsten tot 1 juni en aanvullende instrumenten voor
burgemeesters om op te kunnen treden tegen groepsvorming. Gedeputeerde Staten beseffen dat
deze maatregelen impact hebben op inwoners, organisaties en ondernemers in onze provincie.
Wij staan hierover in dagelijks contact met sectoren, organisaties en bestuurders.
Dit is onze derde brief met informatie over de actualiteit van de cruciale inhoudelijke dossiers,
acties van andere overheden, informatie van derden en de laatste stand van zaken met
betrekking tot de provinciale organisatie en haar kritische bedrijfsprocessen.
Stand van zaken Rijksoverheid
Op maandag 23 maart heeft het kabinet aanvullende maatregelen genomen in de aanpak van het
coronavirus. De belangrijkste maatregelen staan hierboven al genoemd. Informatie over de
maatregelen kunt u vinden op:
https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/03/23/aangescherpte-maatregelen-om-hetcoronavirus-onder-controle-te-krijgen
Woensdag 25 maart heeft de Tweede Kamer een technische briefing gehad van
vertegenwoordigers van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en het
Erasmus Medisch Centrum over ontwikkelingen rond de uitbraak van het coronavirus. Ook heeft
de Kamer vergaderd over het aanpassen van lopende begrotingen. Vandaag, donderdag 26
maart, vergadert de Tweede Kamer over bestrijding van het coronavirus. Waar nodig zullen we u
in een volgende briefing over dit debat informeren.
Verder geven we u graag mee dat het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
werkt aan een spoedwet die digitale besluitvorming in gemeenteraden en Provinciale Staten
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mogelijk moet maken. Het IPO heeft steun uitgesproken voor een concept van dit wetsvoorstel.
Zie: https://nieuws.ipo.nl/provincies-steunen-spoedwet-digitaal-vergaderen/ Zodra de spoedwet
is aangenomen, zullen we u deze toesturen.
Stand van zaken Provincie Zuid-Holland
In de bijlage vindt u een geactualiseerd overzicht van ontwikkelingen op de provinciale
inhoudelijke dossiers. Ook zijn de antwoorden op de Statenvragen 3603 over ‘Crisisbeheersing in
het kader van Coronavirus’ bijgevoegd.
In het ambtelijk crisisteam zijn deze week onder andere de actuele verzuimcijfers binnen de
provinciale organisatie besproken. Er zijn op dit moment gelukkig niet significant meer zieken dan
in dezelfde periode vorig jaar. In het kader van scenario-denken wordt nagedacht over een nog
verdere lockdown en over langer thuiswerken. Er wordt niet vanuit gegaan dat dit gebeurt, maar
er wordt wel rekening mee gehouden. Voor het scenario lockdown zijn werkgeversverklaringen
opgesteld voor medewerkers die werken in vitale processen en daarom niet thuis kunnen werken.
Voor het scenario langer thuiswerken wordt onderzocht hoe medewerkers in dit geval ARBOtechnisch ondersteund kunnen worden.
Naast het ambtelijk crisisteam is een team geformeerd dat werkt aan drie opdrachten: de
periodieke rapportages van Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten, een inventarisatie van
effecten van de coronacrisis voor de middellange en lange termijn en het opstellen van een
pakket van maatregelen die bij kunnen dragen aan het opvangen van de maatschappelijke en
economische gevolgen van de coronacrisis in onze provincie. Zodra er een opzet voor dat
maatregelenpakket is, zullen we die met u delen.
Momenteel wordt ook in kaart gebracht waar in de ambtelijke organisatie sprake is van over- dan
wel ondercapaciteit en waar dit vraagt om herprioritering van de inzet van medewerkers. In het
verlengde daarvan wordt onderzocht of er mogelijkheden zijn om in menskracht andere
overheden te ondersteunen of op een andere manier een maatschappelijke bijdrage te leveren.
Nadere informatie daarover vindt in de antwoorden op de Statenvragen 3603.
De provinciale afdeling Informatisering en Automatisering (I&A) doet er van alles aan om u in de
huidige situatie van collectief thuiswerken zo optimaal mogelijk te ondersteunen. Zo zijn leden
van Provinciale Staten, Gedeputeerde Staten en fractiemedewerkers met voorrang overgezet
naar Exchange Online. In de bijlage vindt u praktische informatie over toegang tot mail, digitale
samenwerkingsomgeving en ondersteuning bij vragen.

2/3

Ons kenmerk

PZH-2020-733278517

Wij hopen u hiermee voor nu voldoende te hebben geïnformeerd. Het is in deze ongewone tijd
zoeken naar een optimale manier waarop wij u van voldoende en gedegen informatie kunnen
voorzien. Tot nu toe hebben wij u twee keer per week geïnformeerd over de ontwikkeling rond de
aanpak rond het coronavirus. Wij zijn voornemens om dat vanaf komende week één keer per
week te doen, op woensdag.
Hoogachtend,
Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,
secretaris,
voorzitter,

drs. H.M.M. Koek

drs. J. Smit
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